๑ มกราคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีทําบุญตักบาตร
เนื่องในศุภวาระ ขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อความเปน
สิริมงคลในวันปใหม ไดรับเมตตาจากพระราชวิสุทธิญาณ
เจาคณะจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธ.) เจาอาวาส
วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง อ.แม ริ ม จ.เชี ย งใหม
นํ า พระภิ ก ษุ ส งฆ ส ามเณร จํ า นวน ๘๙ รู ป รั บ บิ ณ ฑบาตร
ขาวสารอาหารแหง
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธบี รรพชา อุปสมบทหมู
พระภิก ษุ ๙๙๙ รูป (ทั่ว ประเทศ) และบวชเนกขั ม มะถวายเป น
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร
ณ มณฑลพิธี ลาน ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธเี ปดศูนยการเรียนรู
พลังงานแสงอาทิตย ๗๐๐ กิโลวัตต และพิธฉี ลองครบรอบ ๗ ป
ของการก อ ตั้ ง เชี ย งใหม เวิ ล ด กรี น ซิ ตี้ วิ ท ยาลั ย พั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ชุ ม ชนแห ง เอเชี ย (adiCET)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม จั ด พิ ธี สั ก การะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสระเกลาดําหัวผูบริหาร คณาจารยและ
บุคลากรอาวุโส ประจําป ๒๕๖๐ พิธีทําบุญปใหมเมืองและ
ทําบุญอุทิศสวนกุศลแดคณาจารย-บุคลากรผูลวงลับ และพิธี
สระเกล า ดํ า หั ว ผู  บ ริ ห าร คณาจารย แ ละบุ ค ลากรอาวุ โ ส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
สระเกลาดําหัว แตงหยองคัวงาม”

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ
ร ว มประชุ ม หารื อ การดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนและการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให
กาวหนาควบคูการพัฒนาทองถิ่น ณ หองประชุมทิพยพิมาน
ชั้น ๒ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เพื่ อ หารื อ การดํ า เนิ น งานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ
ใหเกิดประสิทธิภาพ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ม.ราชภัฏเชียงใหม จัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป
๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเชิดชูเกียรติ “แมดีเดนและ
ลูกกตัญู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐
ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดงานเลี้ยงแสดง
มุฑติ าจิต ผูเ กษียณอายุราชการ “เรือชนะคลืน่ ” ประจําป ๒๕๖๐
ณ ห อ งเอ็ ม เพรสแกรนด ฮ อล ชั้ น ๓ อาคารศู น ย ป ระชุ ม
นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจดั พิธจี ดุ เทียนแสดงความอาลัย
“ราชภัฏเชียงใหมรอ ยดวงใจ แสดงความอาลัยถวายแดพอ หลวงของแผนดิน”
และขับรองบทเพลงในหลวงในดวงใจและในหลวงของแผนดินดวยสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิไดของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรทีท่ รงมีตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
และพสกนิกรชาวไทย ณ ลาน ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีทําบุญตักบาตร
บวงสรวงพระพิฆเนศวรและสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวัน
ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐
และพิธีทําบุญอาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ ๑๒ สถาบัน
อุด มศึก ษา ไทย - สปป.ลาว จับมือสานสัม พันธมิตรภาพฯ
ครัง้ ที่ ๑๔ อยางแนนแฟนและตอนรับทุกสถาบันในฐานะเจาภาพ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จั ด กิ จ กรรมรั บ น อ งเดิ น ขึ้ น ดอยสั ก การะพระธาตุ ด อยกองมู
พรอมแหตราพระราชลัญจกร จากลานอนุสาวรียพ ญาสิงหนาทราชา
สิ้นสุด ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ผูบ ริหาร อาจารย บุคลากรและนักศึกษา รวมกิจกรรม
เดิน-วิ่ง การกุศ ล “ชาวเชียงใหมร วมใจ กาวไปดวยกัน
เพื่อโครงการกาวละกาว” โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดและปลอย
ขบวนวิ่ง ณ ลานอนุส าวรียส ามกษัต ริย ระดมเงินบริจ าค
สนับสนุนโครงการ “กาวคนละกาว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาล”
ในนามของชาวจังหวัดเชียงใหม

P I N G

R A J A B H A T

วันนี้ที่ราชภัฏเช�ยงใหม… สารจาก ผศ.ดร.ชาตร� มณีโกศล รักษาราชการแทนอธ�การบดีี
สวัสดีคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และทานผูอานพิงคราชภัฏ นับเปนโอกาสอันดีที่ไดมาพบปะกับทุกทานในอีกหนึ่งชองทาง
สําคัญของการเผยแพรขาวสารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ดังความทราบดีอยูแลววา ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข ไดปฏิบัติหนาที่
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จนครบระยะเวลา ๑๘๐ วัน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครัง้ ที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไดมมี ติใหกระผม ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชาตรี มณีโกศล
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
อยางไรก็ตามในดานการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย คณะผูบริหารทุกระดับทุกภาคสวนไดรวมกันบริหารงานโดยยึดหลัก
การบริหารจัดการที่ดีดังแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวเปนสําคัญ โดยเฉพาะความสําคัญ ดานการจัดการศึกษา ซึ่งเมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม
ที่ผานมา คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยและผูมีสวนเกี่ยวของ ไดใหการตอนรับ ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย จรัส สุวรรณเวลา
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พรอมคณะกรรมการ ในโอกาสศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการความรวมมือกับผูเกี่ยวของทางการศึกษาพรอมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาในปจจุบัน โดยในโอกาสเดียวกันนี้ไดมีตัวแทนผูบริหารและคณาจารยเขารวมการประชุม
ระดมความคิดเห็น เรื่อง “ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ
(กลุมยอย : กลุมอุดมศึกษา)” อีกดวย
ตลอดระยะเวลาในปพุทธศักราช ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยของเรามีการจัดงานพิธี โครงการ และกิจกรรมสําคัญตาง ๆ มากมาย ซึ่ง
นับเปนสิ่งดีที่จะไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกชุมชน ผลสําเร็จของ
การดําเนินงานยอมกอใหเกิดประโยชนตอทุกทาน ตอหนวยงานตอมหาวิทยาลัย และตอนักศึกษา ซึ่งเปนหนึ่งเปาหมายสําคัญในการสราง
บัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ และในวาระสงทายปเกาตอนรับปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยไดกําหนด
จัดงานกีฬาสานสัมพันธอาจารยและบุคลากร “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส” ครั้งที่ ๑๑ ขึ้น
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร สงเสริมการมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ พรอมจัดงานสังสรรคครอบครัวดํา – เหลือง เพื่อเปนการขอบคุณ
ในความเสียสละ ความรวมแรงรวมใจ ตลอดจนความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่และงานตาง ๆ
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ในนามคณะผูบริหารขอขอบพระคุณคณาจารย บุคลากร นักศึกษา
และผูมีอุปการะคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คณะผูจัดทํา
มร.ชม.พัฒนาหลักสูตรศาสตรพระราชา
๔
CMRU Photo Activities
๕
รอขอมูล
๖-๗
ความสุขจากพอ สูผืนแผนดิน
๘
รอบรัว้ ดําเหลืองเรือ่ งเลาขาวสารจากชาวราชภัฏ ๙
เปดประตูสูอาเซียน
๑๐
เริ่มตนคิดดีตอนรับปใหม
๑๑

จัดพิมพและเผยแพร : งานประชาสัมพันธ กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โทร ๐๕๓-๘๘๕-๓๙๕-๗
ที่ปรึกษา
: รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี,
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, คุณศิรเิ พ็ญ ผอนจัตรุ สั
รักษาการผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
คุณภาคภูมิ ทะนุดี รักษาการผูอ าํ นวยการกองกลาง
กองบรรณาธิการ : สุกัญญา แกววรรณ, พัชริดา เขียวขุนเนิน,
เสาวลักษณ สามแกว, วัชระ ไทยบัณฑิตย,
วัชราวรรณ กันทา,
พิมพที่
: สมพรการพิมพ โทร. ๐๕๓-๓๓๒-๙๒๐

ราชภัฏ
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Special Report

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดการวิพากษ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศาสตรพระราชา โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร สื่อมวลชน
กรรมการรางหลักสูตรฯ รวมรับฟงการวิพากษ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดพฒ
ั นาหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโทสาขาวิชาศาสตรพระราชาตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เห็นชอบในหลักการ ใหพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาศาสตรพระราชา โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
และมอบหมายใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ เปนประธานในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว หลักสูตรปริญญาเอก คือปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาศาสตรพระราชา และหลักสูตรปริญญาโท คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตรพระราชา ไดรบั ความกรุณาจาก
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ใหโอกาสเขาพบเพื่อรับฟงขอคิดและไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิ ๔ ทาน
ไดแก ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ดร.อนุรกั ษ ปญญานุวฒ
ั น ผูท รงคุณวุฒปิ ระจํามหาวิทยาลัยของรัฐ , ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, พลเอกวินัย ทันศรี ผูเชี่ยวชาญศาสตรพระราชาวุฒิอาสาธนาคารสมอง สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ ดร.พงษพันธ นันทขวาง ผูอํานวยการศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมวิพากษหลักสูตร
เพือ่ ใหมคี วามสมบูรณยงิ่ ขึน้ ซึง่ ทัง้ สองหลักสูตรตัง้ เปาหมายวาจะเปดรับเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ เพือ่ ใหผเู รียนสามารถนําองคความรู
ประยุกตใชใหเปนประโยชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนความพอเพียง

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๕

สัมมนาเครือขายหองสมุด
มนุษยแหงประเทศไทย

มร.ชม. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลีย่ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญีป่ นุ

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานเปดการ
สัมมนาเครือขายหองสมุดมนุษยแหงประเทศไทย
ครั้งที่ ๘ ระดับนานาชาติ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
คุมคํา จังหวัดเชียงใหม โดยมีสํานักหอสมุดเปนหนวย
งานรับผิดชอบและกํากับดูแลเพื่อใหผูเขารวมประชุม
เชิงปฏิบัติการมีความรูความเขาใจถึงหลักการและ
แนวทางการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ห อ งสมุ ด มนุ ษ ย
เสริมสรางความรวมมือระหวางภาคีเครือขายในการ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานห อ งสมุ ด มนุ ษ ย แ ห ง
ประเทศไทยได คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู  ค วาม
สามารถทางดานภูมิปญญา พื้นบานจํานวน ๑๒ คน
เพื่อรวบรวมและจัดทําหนังสือมีชีวิต สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อาทิ หมวดซอ, หมวด
ทํ า กลอง, หมวดตี ก ลอง และหมวดเครื่ อ งดนตรี
โดยยังไดมพี ธิ ลี งนามความรวมมือมหาวิทยาลัยเครือขาย
๑๓ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล า นนาอี ส าน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ลานนาอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ า แพงเพชร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ
ในพระราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ลงนามบั น ทึ ก
ขอตกลงรวมกัน ในการเปนเครือขายหองสมุดมนุษย
แหงประเทศไทย

มร.ชม. จับมือ ม.หัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน MOU
แลกเปลีย่ นดานวิชาการและวัฒนธรรม

ผศ.พรพิ ม ล วงศ สุ ข รั ก ษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลาวเปดพิธี
ป  จ ฉิ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า โค ร ง ก า รแ ล กเป ลี่ ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมเอื้องสายสองแสง อาคารสํานักดิจิทัล
เพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
รองอธิ ก ารบดี พร อ มด ว ย อ.ดร.ปวี ณ า โฆษิ โ ต
ผูอํานวยการสํานักงานวิเทศสัมพันธและผูบริหาร
อาจารย บุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ รวมพิธีและ
กลาวแสดงความยินดีกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิ ท ยาลั ย หงเหอ (Honghe University)
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มหาวิ ท ยาลั ย เคี ย วริ น
(Kyorin University) และมหาวิ ท ยาลั ย โตกิ ว ะ
(Tokiwa University) ประเทศญี่ ปุ  น ในการนี้
ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ยังไดใหเกียรติมอบ
ใบประกาศนียบัตร แกนักศึกษา มหาวิทยาลัยหงเหอ
(Honghe University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวน ๑๙ คน มหาวิทยาลัยเคียวริน (Kyorin University)
ประเทศญีป่ นุ จํานวน ๓ คน และมหาวิทยาลัยโตกิวะ
(Tokiwa University) ประเทศญี่ปุน จํานวน ๓ คน

มร.ชม. ลงนามความรวมมือทางวิชาการ
และการพัฒนาทองถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม อ.ดร.กิติญา ชูวิทยเจริญกิจ รองคณบดีฝาย
บริหารและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
นํานักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออกหลักสูตรภาษาจีน
จํานวน ๑๑ คน เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
(Huaqiao University) เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเ จีย๋ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาทางดานวิชาการ
และวัฒนธรรมในการนี้คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ไ ด ร  ว มลงนามบั น ทึ ก ความเข า ใจ
(Memorandum of Understanding หรือ MOU)
เพือ่ แลกเปลีย่ น ดานวิชาการภาษา และศิลปวัฒนธรรม
ระหว า งมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเพื่อพัฒนาศักยภาพดานการ
ศึกษาและพัฒนาผูเรียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชี ย งใหม จ ะได จั ด การประชุ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การทํ า
บันทึกขอตกลง (Memorandum of Agreement
หรือ MOA) รวมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวตอไป

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.มาโนชย
นวลสระ คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมลงนามบันทึกขอตกลง
ทางวิชาการและการพัฒนาทองถิ่น (MOA) รวมกับ
ตัวแทนจากหนวยงานราชการสวนทองถิ่น กวา ๒๐
หนวยงาน ในการสรางความเขมแข็งของเครือขาย
ดานการสนับสนุนการปฏิบัติงานระหวางสถานศึกษา
และหนวยงานราชการสวนทองถิน่ ตางๆ ใน จ.เชียงใหม
ในการนี้ มีผูบริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย
แขกผูมีเกียรติ รวมเปนสักขีพยาน ณ หองประชุม
ชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม

CMRU Library fair ๒๐๑๗

บุคคลสําคัญในประวัติศาสตรลานนา

พิธมี อบทุนการศึกษา ดร.สุธาสินี นิตสิ าครินทร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

มร.ชม. ตอนรับคณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี
เปนประธานเปดงาน CMRU Library fair ๒๐๑๗
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม
อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม โดยงาน CMRU Library fair ๒๐๑๗ จัดขึ้น
เพื่อเปนการสงเสริมการอานใหกับอาจารย บุคลากร
และนั ก ศึ กษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ย งใหม และ
ประชาชนทั้งยังเปนการสงเสริม สนับสนุน เพิ่มพูน
ความรู  แ ละความริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ภ ายในงานมี
กิจกรรมมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษจากคุณ
อนุชิต คํานอย นามปากกา คิ้วตํ่า นักเขียนชื่อดังมาก
ผลงาน กิจกรรมหนังสือทํามือ กิจกรรม Give&Get
บริจาคใหหนูทีหยิบหนังสือฟรีไปไดเลย การออกราน
จําหนายหนังสือจากสํานักพิมพชื่อดังกวา ๔๘ ราน
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม
อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการ
อภิปรายทางวิชาการเรือ่ ง “บุคคลสําคัญในประวัตศิ าสตร
ลานนา” จาก รากนครา บวงบรรจถรณ ภาพถาย
ความทรงจํ า และตั ว ตนของคนในประวั ติ ศ าสตร
ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม
ทัง้ นี้ ไดรบั เกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต
รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
เปนประธานในการเปดการอภิปราย และวิทยากร
ผูท รงคุณวุฒิ ๒ ทาน ไดแก อาจารย ดร. ธรรศ ศรีรตั นบัลล
ผูเชี่ยวชาญดานไทยศึกษา และอาจารยภูเดช แสนสา
นักเขียน นักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมลานนา รวม
อภิปราย โดยไดรบั ความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย
บุคลากร และผูที่สนใจเขารวมรับฟงจํานวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม
เอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ผศ.ดร.อรพิ น ทร ศิ ริ บุ ญ มา
ในนามผูแทน ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร ประธาน
กรรมการบริษัท ฟลม มาสเตอร จํากัด ใหเกียรติมอบ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ด ร . สุ ธ า สิ นี นิ ติ ส า ค ริ น ท ร 
จํ า นวน ๒๑ ทุ น แก นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม ที่มีผ ลการเรียนดี
แตขาดแคลนทุนทรัพยอยางแทจริง โดยเปนทุนตอ
เนื่องจนสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๐ ทุน ทุนละ ๒๐,๐๐๐
บาท ตอปการศึกษา โดยแบงจายภาคเรียนละ ๑๐,๐๐๐
บาท และทุนกรณีพิเศษเฉพาะปการศึกษา ๒๕๖๐
จํานวน ๑ ทุน

ผศ.พลพิ ม ล วงศ สุ ข รั ก ษาราชการแทน
อธิ ก า รบ ดี มหา วิ ท ยา ลั ย ราช ภั ฏ เชี ย ง ให ม
เปนประธานกลาวตอนรับ ศาสตราจารยกิตติคุณจรัส
สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระ เพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา พรอมคณะกรรมการ ในโอกาสที่
เดิ น ทางมาเยื อ นมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง าน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม แ ละโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ณ หองประชุม ชั้น ๒
อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมเพื่อบูรณาการ
ความรวมมือพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา

ราชภัฏ
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ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรับเกียรติเปนเจาภาพจัดโครงการสานสัมพันธ
มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือ พรอมเปดโลกทัศนการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ผานกิจกรรมฐานการเรียนรู ภูมิปญญาโคม
และการตัดตุง ภูมิปญญาการประดิษฐดอกไมบูชาจากไมไผหรือตอก ภูมิปญญาอักษรลานนา และกิจกรรมทัศนศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ และลานอนุสาวรียสามกษัตริย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาเครือขายในประเทศไทย จํานวน ๙ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน ๔ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจําปาสัก เขารวมงานกวา ๒๐๐ คน นั้น
สาวนอยนารักจากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว “แฟรี่” นางสาวเทพธิดา บุญเฮือง ชั้นปที่ ๑
คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ เอยดวยนํ้าเสียงสดใสวา ไดเขารวมกิจกรรมเปนครั้งแรก รูสึกประทับใจ
เปนอยางมาก เพือ่ น ๆ ทุกคนมีความเปนมิตร การตอนรับอบอุน ทําใหมคี วามสุข ทีส่ าํ คัญคือไดรบั ประสบการณ
ใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยทํามากอน ทั้งนี้สวนตัวคิดวาคนไทยกับคนลาว มีความเปนมิตรที่ดีตอกัน ไมแบงแยก
เชื้อชาติ การไดเปดสังคมใหมทําใหไดเห็นโลกที่กวางขึ้นและ เปนสิ่งที่นาเรียนรูจนยากที่จะลืม
เชนเดียวกับ นางสาวชุติกานต กะทาง “อาโยะ” ชั้นปที่ ๒ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง สาวมาดเซอรเลาใหฟงวา เปนครั้งแรกที่ไดมารวมกิจกรรม ไดมีโอกาสลงมือทํา
กิจกรรมดวยตัวเอง และไดรูจักเพื่อนตางมหาวิทยาลัย สําหรับตนแลวคิดวาศิลปวัฒนธรรมมีความจําเปน
เพราะเปนสิ่งที่สรางเรามาตั้งแตบรรพบุรุษ ในฐานะที่เปนคนรุนใหมก็อยากจะสืบทอด สานตอเกีย่ วกับ
วัฒนธรรมลานนา โดยฐานกิจกรรมภูมปิ ญ ญาทีช่ อบมากทีส่ ดุ คือ ภูมปิ ญ ญาการเขียนอักษรลานนา เนื่องจาก
เปนภาษาที่ใชมานานตั้งแตโบราณกาล ซึ่งในโครงการสานสัมพันธฯ ครั้งนี้ แมวาไทยและลาวจะมี
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาที่ใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน แตความนารักจากเพื่อนใหมทําให
เห็นมิตรภาพ ที่ดีระหวางเพื่อนตางสถาบันแมการเขารวมกิจกรรมจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
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ซึ่งหนุมเขม “ตน” นายพิทยา ออนเกียรติ ชั้นปที่ ๓ สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอยวา มีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมเปนครั้งที่ ๒ รูสึกภูมิใจเปนอยางมาก
เพราะการเขารวมกิจกรรมแตละครัง้ จะตองทําการคัดเลือกจากตัวแทนชมรมของมหาวิทยาลัย และในครัง้ นี้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเตรียมการแสดงชุด “เฉลิมราชามหาวชิราลงกรณ” มารวมเทิดพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ อยางสมพระเกียรติและยิง่ ใหญอลังการ สําหรับโครงการสานสัมพันธไทย – ลาว นัน้
เปนโครงการที่ดี เปดโอกาสใหนักศึกษาซึ่งเปนเยาวชนของชาติไดแสดงความสามารถในการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคของตนใหเปนที่ปรากฏตอสาธารณชน ขณะเดียวกันก็ไดสรางเครือขาย
ระหวางนักศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัยอีกดวย
สําหรับ “ปง” นางสาวแกวเพชร แกวซาย ชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยจําปาสัก เปนอีกหนึ่งคนที่ไดเขารวมกิจกรรมเปนครั้งที่ ๒ โดยในครั้งแรกจัดขึ้น
ที่มหาวิท ยาลัยนเรศวร จ.พิ ษ ณุ โ ลก จากครั้ ง แรกที่ ไ ด เ ข า ร วมกิ จกรรมทํ า ให รู  สึ ก สนุ ก ที่ ไ ด เรี ย นรู 
ประสบการณใหม ๆ มากมาย และในครั้งนี้ก็เชนกันหลายกิจกรรมไมสามารถหาทําไดในมหาวิทยาลัยที่
กําลังศึกษาอยูหรือในประเทศลาว ทําใหมีความสุขทุกครั้งที่ไดเขารวมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภูมิปญญา
การตัดตุงเปนกิจกรรมที่ชอบมาก หากมีโอกาสก็อยากจะเขารวมกิจกรรมอีก และอยากเชิญชวนนอง ๆ
มารวมกิจกรรมเปดรับสิง่ ใหม เพราะนอกจากความรูท ไี่ ดรบั ภายในหองเรียนแลวกิจกรรมก็เปนสิง่ สําคัญ
เชนกัน

ปดทายที่ “แชมเปญ” นายประเสริฐ คําเสียง ชั้นปที่ ๔ สาขานิเทศศาสตร (วารสารศาสตร)
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลาใหฟงวา มีโอกาสไดเขารวมกิจกรรมหลายครั้งแลว
แตละครั้งสรางความสุข ความสนุกสนาน และไดแลกเปลี่ยนประสบการณอะไรหลายๆ อยาง ซึ่งไมใช
แคการเขารวมแสดงวัฒนธรรม แตยังไดรับความรู ประสบการณ และเพื่อนใหม นับเปนโอกาสดีที่ไดมา
เปนสวนหนึ่งของโครงการ ในการรวมกิจกรรมชอบฐานภูมิปญญาการทําโคมและตัดตุง เพราะเปนสิ่งที่
ไมเคยทํามากอน อีกทั้งในแตละภูมิภาคก็มีความเชื่อ มีที่มาของศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงทําใหได
เรียนรูถึงศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคนั้น ๆ ไปพรอม ๆ กับการไดลงมือปฏิบัติ คุมคากับการเดินทาง
ที่แสนยาวนาน จากอุบลราชธานีมาเชียงใหม
และนี่เปนสวนหนึ่งจากคําบอกเลาของตัวแทนนักศึกษาที่ไดเขารวมโครงการสานสัมพันธมิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๔
การเปดโอกาสใหกับตัวเองนับเปนการเปดโอกาสใหกับการเรียนรูที่ไมมีวันหยุดนิ่ง โดยเฉพาะองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมของ
แตละภูมิภาคและแตละประเทศ ซึ่งเปนสิ่งที่บงบอกที่มาที่ทําใหทุกชนชาติมีเอกลักษณเปนของตนเอง และในการจัดโครงการ
แตละครั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือ “มิตรภาพ” ระหวางเพื่อนรวมสถาบัน เพื่อนตางสถาบัน ที่จะนําไปสูการสรางเครือขายที่ดีซึ่งกัน
และกันนั่นเอง แมโครงการสานสัมพันธมิตรภาพ ไทย – ลาว ในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นไปแลว แตมิตรภาพที่ดียังคงอยูและจะเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องดวยพลังความรวมมือจากทุกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว .... สวัสดี
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เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รวมพิธี
ทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร จํานวน ๙๑ รูป เนื่องในวันคลายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับนายกฤษณ ธนาวนิช รองผูว า ราชการ จังหวัดเชียงใหม
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ณ บริเวณลานจอดรถ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี
ซึง่ มีหวั หนาสวนราชการตลอดจนประชาชนจังหวัดเชียงใหมทกุ ภาคสวนรวมทําบุญเปนจํานวนมาก

และในวันเดียวกันนั้น คณะผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมกิจกรรม “ความสุข
จากพอ สูผืนแผนดิน” นําโดย ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย
คณะผูบริหารนําบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกิจกรรม “ความสุขจากพอ สูผืนแผนดิน” โดยมี
พลโท วิ จั ก ขฐ สิ ริบ รรสพ แมทัพ ภาคที่ ๓ เปนประธานในพิ ธีเ ป ดกิ จกรรม “ความสุ ข จากพ อ สู  ผื นแผ นดิ น” พร อ มด ว ย
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และประชาชนจิตอาสาจากทุกหนวยงาน เขารวมพิธี
เปดกิจกรรม ณ บริเวณ ลานขวงประตูทา แพ จังหวัดเชียงใหม ซึง่ เปนกิจกรรมพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณถนนและคูเมืองรอบเมืองเชียงใหม
โดยนํานักศึกษารวมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและคูเมืองรอบเมืองเชียงใหม ตั้งแตบริเวณประตูชางเผือกจนถึงแจงศรีภูมิ
ทั้งนี้วันที่ ๕ ธันวาคม เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ อีกทั้งยังเปนวันชาติ และวันพอแหงชาติ จังหวัดเชียงใหมจึงไดรวมกับ กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรม
“ความสุขจากพอสูผ นื แผนดิน” เพือ่ เปนการสรางจิตสํานึกในการทําความดี เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศลและสนองพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีหนวยงานภาครัฐ กําลังพลจากหนวยทหาร
รัฐวิสาหกิจ สถาบันอุดมศึกษา เอกชน แนะพลังจิตอาสาประชาชน และจิตอาสาภาครัฐ กวา ๓,๐๐๐ คน รวมปฏิบัติภารกิจใน
การพัฒนาเมืองเชียงใหม ไดแก กิจกรรมทําความสะอาดถนน ทางเทา ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตรและตัดแตงตนไม กิจกรรมขุดลอก
คูเมืองบริเวณแจงหัวริน กิจกรรมเครื่องหมายจราจรทาสีขอบทาง บริเวณลานทาแพ กิจกรรมดูดลอกทอระบายนํ้าบริเวณตลาด
สมเพชร กิจกรรมขุดลอกลําเหมืองกลางระยะทางประมาณ ๕๘๐ เมตร ดูดลอกทอรวบรวมนํ้าเสียในคลองแมขา และกิจกรรม
การพัฒนาและรื้อถอนสิ่งปลูกสรางในคลองแมขาในบริเวณชุมชนเอื้ออาทรปาตันเพื่อสรางภูมิทัศนที่สวยงามดวยความรวมมือ
และความรักสามัคคีในชุมชน

วารสารพิPINGงคRAJABHAT
ราชภัฏ ๙

เวลาผานไปไวราวกับลมพัดผาน เพียงไมนานรอบรั้วดําเหลืองกลับมาพบทานผูอานพิงคราชภัฏเดือนสุดทายของป ๒๕๖๐ แลว ชวงเวลา
ที่ผานมามีสิ่งตางๆ เกิดขึ้นมากมาย จะเปนเรื่องใดบางนั้น ติดตามกันไดคะ
เริ่มตนขาวแรกดวยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไดมีมติแตงตั้งให ผศ.พรพิมล วงศสุข เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่ ๔๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แตทั้งนี้ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน ในการนี้ ผศ.พรพิมล วงศสุข จะครบระยะเวลาการเปนผูรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
หนึ่งรอยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น ตั้งแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และไมมีผูรักษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามความใน
มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จึงมีมติแตงตั้งให ผศ.ชาตรี มณีโกศล ขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดภาควิชาหลักสูตร และการสอน คณะครุศาสตร เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแต
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปนตนไป จนกวาจะมี พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แตทั้งนี้ตองไมเกิน
หนึ่งรอยแปดสิบวัน
ตอเนือ่ งทีก่ ารรวมกาวคนละกาวกับนักรองหนุม ขวัญใจชาวร็อคทีก่ าํ ลังกลายเปนความหวังและขวัญใจของคนไทยทัว่ ประเทศ
ตูน บอดี้สแลม หรือ อทิวราห คงมาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรวมกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อระดมทุนสงเสริม
โครงการ”กาวคนละกาว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาล” เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผูบริหาร อาจารย บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ชาวเชียงใหมรวมใจกาวไปดวยกัน เพื่อโครงการกาวละกาว”
โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธเี ปดและปลอยขบวนวิง่ ณ ลานอนุสาวรียส ามกษัตริย
นอกจากนีก้ ลุม นักศึกษายังไดจดั กิจกรรมเพือ่ รวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนโครงการนี้ โดยเมือ่ วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
นายณัฐวุฒิ มะลิซอน ประธานสภานักศึกษาพรอมดวย นายณัฐกร ซังซื้อมูล นายกองคการนักศึกษาและ ตัวแทนนักศึกษา
จากภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมจัดกิจกรรมเลนดนตรี เปดรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน ณ ศูนยอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (CMRU Food Center) เชนเดียวกับนักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกันแสดงดนตรี ณ ลานกิจกรรม อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และเดิน
กลองรับบริจาคไปตามจุดตางๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มียอดเงินบริจาคจํานวนทั้งสิ้น ๑๒,๓๙๑ บาท ๕๐สตางค
ตอมาเปนขาวดีที่กระซิบมาใหรวมยินดีจากรั้วโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับหนูนอยคนเกงทั้ง ๒ ทีม
ที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมอยูเสมอโดยคราวนี้ ๒ ทีมจิ๋ว แตแจวสุดเจงควาชัยจากการแขงขัน
To Be Number ๑ Teen Thailand Dancercise Championship ๒๐๑๘ ระดับภาคเหนือโดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบรางวัลแกทีมที่ผานเขารอบชิงแชมประดับประเทศ ซึ่งไดทําการแขงขันเมื่อ วันที่ ๒๕ – ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๓ อุทยานการคากาดสวนแกวจังหวัดเชียงใหม โดยทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ควารางวัลที่ ๑ รุน Junior ทีม HeyDay ควารางวัลที่ ๑ รุน Pre-Teenage และไดเปนตัวแทนภาคเหนือ
ไปแขงขันรอบชิงแชมประดับประเทศ ซึ่งมีกําหนดการแขงขัน ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ เดอะมอลลบางกะป กรุงเทพมหานคร โดยมีผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จ
ไดแกนายธนังกร ธัญญกรพิสษิ ฐ นายสุรเชษฐ จันทรอว น นายเจษฎา ไชยวงศ นายณัฐพล สมบูรณทวีสขุ ครูผฝู ก สอน และนางวรารัตน หมอดู นายจักรกฤษณ แสนใจ ครูผคู วบคุม
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมกับการรวมแสดงในระดับนานาชาติสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นํานักศึกษา
เขารวมแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ และการแสดงนานาชาติ ครัง้ ที่ ๗ ซึง่ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ทีผ่ า นมา ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั จังหวัดเพชรบุรี เพือ่ อนุรกั ษ สงเสริม ฟน ฟูและทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ตลอดจนเปนการสรางความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียนโดยใชศิลปวัฒนธรรม
เปนสือ่ ในการเชือ่ มโยงความรักสามัคคีกนั ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดเขารวมแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ไดแก ฟอนขันดอก
ฟอนขันดอก ฟอนหางนกยูง ฟอนนกกิงกะหรา เตนโต ฟอนที ฟอนสาวไหม ฟอนผางประทีป ฟอนวี ฟอนเล็บซึ่งควบคุมการแสดง
โดย อาจารย วาที่ ร.ต. สรายุทธ อองแสงคุณ อาจารยชัพวิชญ ใจหาญ อาจารยศริยา หงสยี่สิบเอ็ด นางสาววราภรณ โยธาราษฏร
นอกจากนี้ยังไดเขารวมการแสดงพิธีปดรวมกับนักแสดงนานาชาติในชื่อชุดการแสดงวา “We are the World” ซึ่งมีนักแสดงจาก
สาธารณรัฐรัสเซีย ประเทศอินเดีย ประเทศสิงคโปร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศคีรกีซสถาน และ
ประเทศไทย นับเปนโอกาสอันดีของนักศึกษาในการเรียนรูด า นศิลปวัฒนธรรมของตางประเทศ และเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมลานนา
สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตองขอปรบมือใหดังๆ เลยคะ
ปดทายรอบรั้วดําเหลืองฉบับนี้ดวยเรื่องที่นาชื่นชมสมกับคําขวัญคนดีสรางไทยราชภัฏเชียงใหมสรางคนดีตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมกับภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหมและเหลากาชาดจัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิตเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น นักเทคนิคการแพทยหญิง วัชรี ประสิงห รักษาการหัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติ
ที่ ๑๐ เชียงใหม เปดเผยวา ภายหลังจากจัดกิจกรรม ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ไดสรุปจํานวนผูรวมบริจาคโลหิต โดยบุคลากร
นักศึกษา และประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรวมบริจาคโลหิตจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๘ คน ไดรับโลหิต
๑๓๕ ยูนิต คิดเปนปริมาตร ๕๔,๐๐๐ ซีซี โดยจะไดนําโลหิตดังกลาวไปใชในการรักษาพยาบาลผูปวยตอไป ทางมหาวิทยาลัย
ขอยกยองในความดีของบุคลากรนักศึกษาและประชาชนที่ไดรวมทําความดีในครั้งนี้นะคะ
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สวัสดีทานผูอานวารสารพิงคราชภัฏ เปดประตูสูอาเซียนฉบับนี้ ยังคงวาดวยเรื่องของสถาปตยกรรมอาเซียนซึ่งเดินทาง
มาถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดินแดนแหงสันติสขุ ใตรม ธงดวงเดือนเมืองทีศ่ ลิ ปวัฒนธรรมมีความเกีย่ วพันกับพุทธศาสนา
สําหรับบานเรือนที่อยูอาศัย ของ สปป.ลาว หากใหเอยถึงบานไมเกาแกที่เปนมรดก ความงดงามทางสถาปตยกรรมอันมี
เอกลักษณตองยกให เฮือนมรดกเชียงมวน เปนบานไมที่เกาแกในหลวงพระบางลักษณะการสรางบานไดรับอิทธิพลจากฝรั่งเศส
ในยุคของการลาอาณานิคมแสดงถึงเอกลักษณที่โดดเดนในสมัยนั้นเปนอยางดีปจจุบันเปนอาคารอนุรักษขององคการยูเนสโก
กลาวกันวาดั้งเดิมเปนของพระยาหมื่นนาขุนนางในราชสํานักลานชางในสมัยหนึ่งขุนนางและคหบดีเมืองหลวงพระบางนิยม
ปลูกเรือนตึกแบบฝรั่งทําใหอาคารไมแบบเดิมถูกหรือไปมาก นอกจากบานเรือนของประชาชนแลวสิ่งปลูกสรางที่เชื่อมโยงกับ
ความเชื่อทางศาสนาก็มีความสวยงามไมนอยอยางเชนถาธาตุหลวงซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาที่ไดรับ
พระราชทานมาจากพระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดียทีน่ จี่ งึ เสมือนเปนศูนยรวมทางจิตใจของชาวเวียงจันทน อีกทัง้ ยังมีหอพระแกว
เปนวัดที่พระแกวมรกตเคยประดิษฐานอยูกอนที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจะอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานคร
ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหเขาเยี่ยมชมรวมทั้งประตูชัยเปนอนุสรณเพื่อรําลึกถึงชาวลาวที่เสียชีวิตในสงคราม โดยสรางขึ้นตาม
แบบประตูชยั ในฝรั่งเศส แตไดมีการผสมผสานศิลปะแบบลาวเขาไปดวยและที่ขาดไมไดคือวัดเชียงทอง ซึ่งเปนวัดที่สรางขึ้นใน
สมัยของพระเจาไชยเชษฐาธิราชไดรบั การยกยองวาเปนวัดศิลปะลานชางทีง่ ดงามทีส่ ดุ ฉบับนาเปดประตูสอู าเซียน จะพาไปเรียนรู
สถาปตยกรรมความงดงาม ของมาเลเซียจะเปนอยางไรนั้น ติดตามได ในฉบับหนาคะ
ขอขอบคุณภาพและขอมูลจากวารสารรายสามเดือน ปที่ ๕๒
สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับพิเศษ ประชาคมอาเซียน
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ปุบปบไมทันไร ๑๒ เดือน ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็กําลังจะลาจากเราไปพรอมกับคําถามในใจวา ปนี้ฉันทําอะไรสําเร็จ
ไปบางแลวมีอะไรทีฉ่ นั ยังไดลงมือทํา รอบรู มร.ชม. ๓๖๐ องศา ฉบับนี้ ขอนําแรงบันดาลใจเล็กๆ พรอมขอคิดดีๆทีจ่ ะไมปลอย
ใหปใหมเปนเพียงการเริ่มตน พ.ศ. ใหม แตเราจะกาวสู พ.ศ. ใหม ดวยการทําใหชีวิต มีความสุขดวยวิธีคิดตอไปนี้
พรอมไหมคะ ไปอานกันเลยคะ.......
เปดรับความสุข ความสุขอยูไมไกลเพียงคุณเปดใจรับมันเขามา มองโลกในแงดี ใฝเรียน ใฝรู ชางสํารวจ คนหาประสบการณ
และความคิดใหม ๆ จากผูคนที่คุณพบปะ ทําความรูจักและทักทายเพื่อนใหมดวยความกระตือรือรน สะทอนความเปนคุณที่
สนุกสนานและรื่นเริง มีความสุขกับชีวิตและสิ่งที่ทํา เพราะทุกวันคือการเรียนรู เดินหนาคนหาและทําตามความฝนอยางไมยอทอ
แตก็ตองไมจริงจังกับชีวิตมากเกินไปจนหมดสนุก ขาดความสุขในการทํางานนะจะ
รูจักการใหอภัย เปนเรื่องงายที่จะจดจําเรื่องไมดีและสะสมความขุนเคืองคับของใจเอาไวเพราะความผิดพลาดอาจสอนคุณให
ระมัดระวั ง ตั ว และสรางกําแพงขึ้นมา ซึ่งมันจะเปนปราการกั้ นความสั ม พั นธ ร ะหว า งคุ ณ กั บคนอื่ นๆ อย า พยายามตั ด สิ น
หรือตําหนิผอู นื่ แตจงยอมรับเขา และเขาก็จะยอมรับเราเชนกัน เลือกจดจําแตเรือ่ งดี ๆ สวนเรือ่ งไมดใี หทงิ้ ไปเสีย ในทางตรงกันขาม
การแสดงความรักโดยปราศจากเงื่อนไข จะชวยใหคุณลดชองวางระหวางคุณกับคนอื่นๆ ได ที่ผานมาทิ้งไปกับปเกาปนี้มาเริ่มตน
มองแตขอดีกันนะคะ
รูจักความจริงใจ การที่เรามีความจริงใจใหผูอื่น เปนการสรางความสุขวิธีหนึ่ง เมื่อเรามีความจริงใจ ไมปดบัง ซอนเรน เสแสรง
และไมลังเล รีรอที่จะผูกมิตรและเปนเพื่อนที่ดีของทุกคน คุณก็จะไดรับความจริงใจตอบแทน เพื่อนของคุณ ตองการคบคุณ
ที่เปนตัวคุณจริงๆ ไมใชคนที่ใสหนากากเขาหากัน ประเภทตอหนาอยางลับหลังอีกอยางเชนนี้ยอมไมมีใครตองการจะคบดวย
เมื่อคุณไมจริงใจ สักวันหนึ่งความจริงก็จะถูกเปดเผย สงผลใหพวกเขาสูญเสียความเชื่อถือ ความไววางใจ ความชื่นชม และ
ความรูสึกดี ๆ ที่เคยมีใหกับคุณตลอดมา
เอาใจใสผูอื่น ลองถามตัวเองวา คุณไดทําอะไรใหเพื่อนรวมงานของคุณบาง คุณมีสวนรวมในความทุกข ความสุขของพวกเขา
มากแคไหน คุณเคยยิ้ม หัวเราะ หรือรองไหกับพวกเขาบางหรือไม คุณเคยทําอะไรใหเปนที่นาจดจําบางไหม คุณเปนคนที่พวกเขา
อยากเจอทุกวันหรือเปลา คนที่คอยเอาใจใสผูอื่น ใหความสําคัญกับผูอื่น จับอารมณความรูสึกของพวกเขาได มีนํ้าใจ แสดงความ
เห็นอกเห็นใจ เขาใจ และใหกําลังใจพวกเขาอยูเสมอ ไมวาอยูที่ไหนก็จะมีแตคนรัก ทําอะไรก็จะมีคนคอยชวยเหลือ สนับสนุนให
ประสบความสําเร็จได ไมตองกลัวเหงา หรือโดดเดี่ยวและนี่คือสิ่งที่จะทําใหเราใชชีวิตไดอยางมีความสุขคะ
เพราะชีวิตที่มีความสุขไมไดวัดที่ตัวเงินเสมอไป เพียงคุณมีความรักในสิ่งที่คุณทํา รูจักการใหอภัย มีความจริงใจ
และเอาใจใสผูอื่นอยูเสมอ เริ่มตนดวยความคิดดีๆ สิ่งดีๆ ก็จะตามมา พรอมเปดรับคุณคนใหมในปใหมหรือยังคะ ?
ขอบคุณขอมูลดีๆ ที่นาแบงปน จาก https://th.jobsdb.com
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